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MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR   

GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU VÂLCEA 
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   Nr.  

 

 

DECIZIE 
   Nr.  /  

 

                 pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în 
suprafaţă de 0,0200 ha, aflat în proprietatea publică a statului, pentru realizarea 
obiectivului: „Puţ apă Parc 1 Filiaşi (Răcari)”, beneficiar: S.C. OMV PETROM SA, 
cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti. 
 
 Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură - Garda Forestieră Rm. Vâlcea, reprezentat de către domnul ing. Poenaru Gheorghe, numit în această 

funcţie publică de conducere prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Padurilor nr. 1479 din 25.09.2015, 

având în vedere documentaţia înaintată de S.C. OMV PETROM SA cu adresa nr. 131  din 11.01.2019,  

înregistrată la Garda Forestiera Ramnicu Vâlcea sub nr. 758 din 16.01.2019 şi a completărilor ulterioare, 

analizată şi avizată în baza prevederilor: 
Legii nr.46/2008*** republicata-Codul silvic, art. 90-97 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - ord. MMP nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de 

calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier 
naţional; 
- ord. MMAP nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Garzilor Forestiere; 

- ord. MAPDR nr. 30/2009 privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de 
ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha, conducătorilor 
subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 
- Legea nr. 265/2017 prin care se aprobă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 

Văzând, 

- Autorizaţia de Mediu nr. 191 din 02.09.2009 eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, revizuită la 
data de 29.07.2019, împreună cu Notificarea nr. 11673/30.07.2019; 

- memoriul tehnic al beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si necesitatea ocupării 

temporare; 

- ridicarea topografică a suprafeţei de 0,0200 ha solicitate pentru ocuparea temporară, întocmită de S.C. Gauss Srl 

şi însuşită de Ocolul Silvic Filiaşi; 
- confirmarea Ocolului Silvic Filiaşi nr. 10948/EG/11.10.2018  că beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art. 39 alin. (6) si (7) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Acordul de stingere a litigiului nr. 6797 / 21.08.2019; 

- fişa tehnică de transmitere-defrişare nr. 4329 din 24.09.2018 întocmită de către Ocolul Silvic Filiaşi, verificată 
scriptic şi în teren de domnul ing. ..., consilier superior în cadrul Garzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, în data de ..., 

prin care s-a calculat garanţia în valoare de 2196,94 lei, pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului 

funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în valoare 

de ... lei,  cu O.P.  nr. 340054439 din data de 13.08.2019, beneficiar Ministerul Apelor şi Pădurilor, plată 
confirmată de M.A.P. - Direcţia Economico - Financiară prin adresa nr. ..., 

- referatul nr. ...  întocmit de către dl. ing. ...,   
emite următoarea: 

 



 
DECIZIE 

 
1. Se aprobă:  

        a) ocuparea temporară, până la data de ..., a terenului din fondul forestier naţional, în 
suprafaţă de 0,0200 ha, aflat în proprietatea publică a statului, administrat de Direcţia Silvică 
Dolj prin Ocolul Silvic Filiaşi şi localizat în UP III Filiaşi, ua 72M = 0,0200 ha, pentru realizarea 
obiectivului: „Puţ apă Parc 1 Filiaşi (Răcari)”.  
         b) defrişarea vegetaţiei forestiere de pe suprafaţa totală de 0,0 ha. 
 2. Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii: 
    - terenul forestier se va reprimi apt pentru împădurit la categoria de folosinţă "păduri şi ter-
enuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi"; 
    - respectarea termenului limită aprobat; 
    - lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără dezafec-
tarea   acestora, în valoare de - lei, vor fi efectuate de beneficiar în baza devizului întocmit de O.S. 
Filiaşi (dacă este cazul). 
     3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii destinaţiei, a soluţiei de amplasare a 
obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 
     4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură – Garda Forestieră Rm. Vâlcea - va comunica prezenta decizie adminis-
tratorului terenului şi solicitantului. 
     5. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, benefi-
ciarul va depune documentaţia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, 
la instituţia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului. 
 6. Predarea terenului de la pct. 1, lit. a) se va face în baza procesului verbal de predare-
primire, de către Ocolul Silvic Filiaşi, către beneficiarul S.C. OMV PETROM SA, numai după ce 
beneficiarul a achitat toate obligaţiile băneşti prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile 
art. 42 din Legea 46/2008  - Codul Silvic republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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